OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
w TARNOWIE
33-100 Tarnów, ul. Południowa 10

tel. (0-14) 696-54-54, 696-54-55

XV Jesienny Rajd Pieszy Pielęgniarek i Położnych
Bieszczady 2022
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza
na pieszą wędrówkę w dniach 14 - 16 października 2022 r.
Wyjazd dnia 14 października 2022 (piątek) o godz. 16.00 z parkingu przy markecie Kaufland w Tarnowie (obok
siedziby OIPiP ul. Południowa 10, zbiórka uczestników o godz. 15.45)

W programie:
Dzień 1 : wyjazd godz. 16.00, Przejazd do Ośrodka w Baligrodzie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
Dzień 2 : Śniadanie bufetowe,
Ok. godz. 9.00 przejazd Wielką obwodnicą Bieszczadzką do Mucznego, spacer do słynnej w całej Polsce pokazowej Zagroda
Żubrów, która prowadzona jest przez Nadleśnictwo Stuposiany i wspomaga przywracanie żubrów naturze. Dla zwiedzających
przygotowano tarasy widokowe zapewniają możliwość obserwacji żubrów niezależnie od pogody. Obiekt służy edukacji
przyrodniczej i jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu.
Zwiedzanie Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku.
Wejście piesze na wieżę widokową na Jeleniowatym, która stała się hitem atrakcji turystycznych Bieszczad. Podziwiać z niej
można najwyższe bieszczadzkie szczyty: Halicz, Kopę Bukowską, Bukowe Berdo, Połoniny Caryńską i Wetlińską oraz
Smerek. Alternatywnie podejście w stronę Bukowego Berdo.
Powrót do Ośrodka, ok. 18.00 uroczysta kolacja, nocleg
Dzień 3 : Śniadanie bufetowe, wykwaterowanie,
Wycieczka piesza doliną Rabskiego Potoku do Rabego / nieistniejąca wieś /, alternatywnie przejście do Przełęczy Żebrak.
Powrót do Ośrodka na obiad ok. godz. 14.00
Ok. 15.00 wyjazd, Powrót do Tarnowa ok. godz. 18.00
Koszt uczestnictwa obejmujący: transport autokarem, zakwaterowanie 2 noclegi, 1 x obiadokolacja, 2 x śniadanie, 1 x obiad, 1
x uroczysta kolacja, opiekę pilota/przewodnika, ubezpieczenie nnw 10 000zł, składka na TFG, TFP



620,00 zł dla pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w OIPiP w Tarnowie



720,00 zł dla pozostałych osób

Zgłoszenia do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub wyczerpania liczby miejsc wraz z wpłatą całości kwoty przyjmowane
są w biurze OIPiP w Tarnowie ul. Południowa 10 od pon. – pt. w godzinach 10.00 – 16.00.
Płatność należy dokonać najpóźniej w terminie do 2 dni od rezerwacji miejsca w kasie biura Izby lub na
konto bankowe: 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001 (brak wpłaty spowoduje skreślenie z listy).
Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

